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Předloženo na stůl!
INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

pro jednání ZMP dne: 23. 6. 2016
Věc: Výzva k vrácení finančních prostředků dotace z ROP JZ pro projekt „Obnova
historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a historického
dědictví a rozšíření cestovního ruchu“

Na základě auditu operace MF ČR projektu Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
„Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a
historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“, který byl realizován v letech 2012
– 2014 a dotován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále pak
ROP JZ), byla městu Plzeň zaslána Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad výzva k vrácení části dotace v celkové částce 1 680 200,66 Kč dle
ustanovení §22 odstavce 6 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.
Audit Ministerstva financí se týkal již certifikovaných způsobilých výdajů projektu ve
výši 23 579 222,70 Kč, z této částky byla městu Plzeň dne 20.3.2014 avizována a
proplacena dotace ve výši 92,5%, tj. 21 810 781,00 Kč. Audit byl ukončen dne
6.11.2015 návrhem zprávy o auditu operace, která obsahovala následující dvě zjištění:
Zjištění č.1 - Porušení ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ust. §
2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), článku 53 směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání
veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby a metodik poskytovatele
dotace v rámci zadání veřejné zakázky na stavební práce č. 60042637 „Obnova
historické části obce Plzeň – Koterov…“, když zadavatel nenastavil hodnotící kritéria
ve vztahu užitné hodnoty a ceny. Zde byla vyčíslena výše vrácené dotace na
1 419 293,08 Kč.
Zjištění č. 2 - Porušení čl. I odst. 3, čl. IV odst. 4, čl. VI odst. 4, čl. XI odst. 1
Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) ze dne 12. 9. 2012
tím, že auditovaný subjekt uplatňoval ve způsobilých výdajích projektu výdaje, které
odporují podmínkám jejich způsobilosti stanovených v Metodice ke způsobilým
výdajům projektu, Příručce pro žadatele a Příručce pro příjemce platných k datu
podpisu Smlouvy a to ve výši 260 907,58 Kč.
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany dle Usnesení ZMO P2 č. 36/2016 nesouhlasí
s vrácením finančních prostředků dotace Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
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Jihozápad a je připraven v případě vyměření odvodu a penále za porušení rozpočtové
kázně použít opravné prostředky.
V případě, že dojde k povinnosti úhrady na základě platebního výměru, bude tato
úhrada realizována prostřednictvím Odboru financování a rozpočtu MMP s tím, že
související rozpočtové opatření na finanční krytí tohoto závazku může být v souladu
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
provedeno následně. Pro zajištění finančního krytí této úhrady budou použity
prostředky Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 2.
Rada městského obvodu Plzeň 2 je pro tento účel zplnomocněna Zastupitelstvem
městského obvodu Plzeň 2 provést rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým
opatřením budou převedeny prostředky Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 2 do
rozpočtu MMP – Odboru financování a rozpočtu. V případě, že rozpočtové opatření
nebude schváleno do konce kalendářního roku, ve kterém byla platba provedena, bude
převod řešen v rámci finančního vypořádání.
Příloha: Usnesení ZMO P2 č. 36/2016

Zprávu předkládá:

Ing. P. Kotas

náměstek primátora

Zprávu zpracoval dne:

Ing. H. Regnerová

22. 6. 2016

Obsah zprávy projednán s:

Ing. H. Kuglerovou,MBA ŘEÚ
Ing. L. Složilem
ved. FIN
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